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Per a la presentació de tots dos cursos, l’Enric Sullà (UAB) 
impartirà la conferència “Carles Riba, europeu”, que tindrà 
lloc el dijous 2 d’octubre a les 19 h a la sala de Martí 
l’Humà del MUHBA.

Intervenció i Gestió del Paisatge  
i del Patrimoni
El postgrau té com a objectiu la formació d’experts 
habilitats per integrar i dirigir equips multidisciplinaris que 
desenvolupin projectes d’intervenció i gestió centrats en el 
camp del patrimoni històric i del paisatge urbà. Es tracta 
d’un programa d’especialització professional orientat cap a 
la posada en pràctica del Conveni Europeu del Paisatge en 
la seva vessant patrimonial.

Dates: d’octubre a juny
Lloc: MUHBA Plaça del Rei, sala Francesc Carreras Candi
Si voleu més informació consulteu el web

PRESENTACIONS

Barcelona, una capital del fil. Fabra i Coats  
i el seu model de gestió, 1903-1936
Pere Colomer, historiador

Presentació a càrrec d’Àlex Sánchez, UB

Dimarts 30 de setembre, a les 19 h
Lloc: Espai Josep Bota, MUHBA a Fabra i Coats
(c. de Sant Adrià, 20)

Guia d’història urbana - Rereguarda/BCN
Presentació a càrrec de Paola Lo Cascio i Lola Harana
30 d’octubre de 2014, a les 19 h

Conservar els murals del Trecento
Data a confirmar

Guia d’història urbana - Romànic/BCN
Data a confirmar

COL·LOQUI

75è aniversari de la Guerra Civil
L’impacte de la guerra tres generacions després. Col·loqui 
amb l’historiador Javier Tébar i Enric Pubill, president de 
l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme. 
Precedit de la projecció del documental La huella de los 
abuelos, de Xosé Abad.

Acte organitzat per l’Associació Catalana d’Expressos 
Polítics del Franquisme en col·laboració amb el MUHBA.

Dijous 23 d’octubre a les 18.30 h. Gratuït
Lloc: MUHBA Plaça del Rei, sala de Martí l’Humà

FORMACIÓ

Màster Barcelona-Europa. Literatura  
i Història Comparada dels Intel·lectuals
Organitzat per la UB en col·laboració amb el MUHBA

Coordinació: Antoni Martí Monterde
El màster ofereix formació de postgrau i cursos 
monogràfics universitaris sobre la història literària i 
intel·lectual de la ciutat de Barcelona en el marc d’una 
reflexió sobre el lloc de Catalunya dins Europa des del 
segle xix fins al darrer quart del segle xx. L’eix conceptual 
d’aquests estudis és la figura de l’intel·lectual, la seva 
definició literària, històrica i política, i la seva importància 
en la constitució de l’espai públic de debat a Barcelona.

Dins d’aquest programa, enguany s’organitzen dos cursos 
monogràfics simultanis:

Barcelona: camp literari i mirada urbana (1800-1906) 
i Camp literari i camp intel·lectual a Barcelona 
(1890-1931)

Dates: del 15 d’octubre al 28 de novembre de 2014
Matrícula: 165 €
Estructura acadèmica: 5 crèdits ECTS per a cada curs. 
Certificat de mòdul de postgrau/Certificat d’Extensió 
Universitària.
Lloc: MUHBA Plaça del Rei, Casa Padellàs

Si voleu més informació visiteu  
www.ub.edu/masterbcn-eu-lhci/ca/
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El MUHBA té el suport del Cercle del Museu d’Història de Barcelona.
Patrons benefactors: El Periódico, Aigües de Barcelona, Abertis, Gas 
Natural Fenosa, Repsol 
Patrons institucionals: Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics 
del País, Consell Econòmic i Social de Barcelona, Ateneu Barcelonès, 
Sport-Cultura Barcelona, Associació Consell de Cent, Institut Europeu 
de la Mediterrània, Fundació Centre Internacional de Música Antiga, 
Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, Fundació Museu 
Historicosocial de la Maquinista Terrestre i Marítima, S.A. i de Macosa i 
Cambra de Comerç de Barcelona
Associats: iGuzzini 
Amics: Canon, Grup Julià



DIÀLEGS D’HISTÒRIA URBANA I PATRIMONI

La Barcelona d’Orwell: interactivitat, noves tecnologies 
i espais de memòries
Manu Valentín, historiador
Dilluns 8 de setembre, a les 19 h

La redefinició de Ciutat Vella com a centre històric: 
1976-1996
Alessandro Scarnato, arquitecte
Dilluns 22 de setembre, a les 19 h

Barcelona, guerra i fam, 1936-1939. Protestes 
populars i polítiques de proveïment alimentari
Josep Lluís Martín Ramos, UAB
Dilluns 6 d’octubre, a les 19 h

L’origen del ferrocarril a Barcelona, 1840-1866
Ferran Armengol, UB
Dilluns 20 d’octubre, a les 19 h

Vinyes i àmfores al territori de Barcino: producció  
i comerç del vi en època romana, I aC - II dC
Víctor Revilla, UB
Dilluns 3 de novembre, a les 19 h

La ciutat de les joguines. Barcelona, 1840-1918
Pere Capellà Simó, UIB
Dilluns 17 de novembre, a les 19 h

Els pescadors de la Barcelona moderna,  
segles XVI-XVII
Mikel Soberón, arqueòleg
Dilluns 1 de desembre, a les 19 h

El record de 1714 a través de la destrucció  
de la Ciutadella, 1795-1868
Jordi Roca Vernet, URV
Dilluns 15 de desembre, a les 19 h

El gran casino de la Rabassada:  
història d’un somni burgès
Pere Fàbregas, historiador, i Carlota Giménez, antropòloga
Dilluns 12 de gener, a les 19 h

El cluster de Barcelona. Iniciatives empresarials  
i cicle de negocis en un districte de l’automoció  
del sud d’Europa, 1889-2013
Jordi Catalan, UB
Dilluns 26 de gener, a les 19 h

Lloc: MUHBA Plaça del Rei, sala de Martí l’Humà
L’assistència a totes les sessions és gratuïta.
L’aforament és limitat. Es recomana reserva prèvia.

SEMINARIS I JORNADES

L’Església a Catalunya i la guerra  
de Successió
5 i 6 de setembre de 2014

Les jornades volen ser un espai comú d’aportacions 
i de reflexió entorn del paper de l’Església catalana, 
entesa en un sentit ampli de la paraula (papat, 
bisbes, clergues, parròquies, monestirs, convents, 
institucions de beneficència), en la guerra de 
Successió, sense oblidar el pes dels arxius de 
l’Església en l’estudi del conflicte, unes fonts 
que conserven testimonis importants que fins ara 
han passat molt desapercebuts. Ho organitza el 
SAF (Servei d’Arxius de la Federació Catalana de 
Monges Benedictines) amb la col·laboració del 
MUHBA. 

Si voleu més informació visiteu  
www.federaciobenedictines.cat

El Turó de la Rovira. Criteris 
d’intervenció i recuperació patrimonial 
d’un espai arqueològic de la Guerra 
Civil i de la postguerra
Coordinació: Joan Roca
La bateria antiaèria del Turó de la Rovira representa 
un dels conjunts patrimonials més ben conservats 
de la Guerra Civil i, sobre seu, els testimonis del 
barri dels Canons mostren l’enginy constructiu 
dels seus habitants en una ciutat de postguerra 
que creixia sense disponibilitat d’habitatges. A la 
jornada s’explicaran els criteris d’intervenció i de 
restauració que s’han aplicat en la recuperació 
dels exteriors i dels interiors en aquest nou conjunt 
patrimonial de la ciutat. Hi intervindran: Fernando 
Álvarez, Ramon Arnabat, Lídia Font, Carme García, 
Oriol Hostench, Carme Miró, Marta Iglesias, Imma 
Jansana, Jordi Ramos, Joan Roca, Jordi Romero i 
Joan Villarroya.

Dimecres 12 de novembre, de 9 a 20 h
Preu: 15 € (estudiants, aturats i jubilats: 7,50 €)
Lloc: MUHBA Plaça del Rei, sala de Martí l’Humà
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La regulació municipal de la vida 
urbana a Barcelona, segles xiv-xvi. 
Potencials i conflictes
Coordinació: Carles Vela, historiador

Des que, a partir del s. xiii, les ciutats europees 
van començar a aconseguir dels seus senyors el ius 
statuendi –la capacitat d’establir normes–, totes 
van mirar de treure’n el màxim profit. A Barcelona 
es va constituir un dret municipal propi que 
permetia la regulació del comerç i de les activitats 
productives, del dret urbà, de la salut pública i de 
la seguretat, entre d’altres aspectes. El seminari 
presentarà com els barcelonins de diferents oficis, 
estaments socials i confraries, entre d’altres 
adscripcions, van modelar les seves opcions gràcies 
a la capacitat normativa municipal, així com els 
conflictes que van sorgir entre l’interès comú i els 
interessos particulars.

Dijous 4 i dijous 11 de desembre, de 18 a 19.30 h
Preu: 13,50 € 
(estudiants, aturats i jubilats: 6,75 €)
Lloc: MUHBA Plaça del Rei, sala de Martí l’Humà

Barcelona i el cinema,  
1898-1936 
3r Taller sobre representació de la ciutat

Coordinació: Romà Gubern
Gràcies a l’anàlisi del cinema documental sobre 
Barcelona i als escenaris per a pel·lícules de 
ficció rodades a la ciutat, es poden visualitzar 
i analitzar els paisatges humans i urbans del 
primer terç del segle xx, i alhora s’aborden les 
diferents maneres de mirar-los, de representar la 
ciutat. 

El taller se centrarà en el període de creixement 
de la producció, la difusió i l’exhibició del 
cinema a Barcelona fins als inicis del cinema 
sonor, que va coincidir amb l’esclat creatiu dels 
anys de la II República. 

Hi intervindran: Romà Gubern, Jean-Claude 
Seguin i Palmira González.
Dimarts 20 de gener de 2015, de 17 a 20.30 h
Preu: 6,75 € 
(estudiants, aturats i jubilats: 3,40 €)
Lloc: MUHBA Plaça del Rei, sala de Martí 
l’Humà

Bisbes, visigots i ciutat  
a l’Antiguitat Tardana
Amb motiu de l’obertura dels espais del subsòl 
arqueològic de la plaça del Rei més vinculats al 
conjunt episcopal, la jornada/seminari abordarà 
la recerca sobre l’antiguitat tardana en la 
darrera dècada, amb la trajectòria de Barcino a 
Barcinona com a eix central.

Jornada en preparació
Si voleu més informació visiteu  
museuhistoria.bcn.cat
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